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SCENARIUSZ SZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI ŚLĄSKIEJ

Data: 18.12.2008

Miejsce: atrium szkoły

Czas trwania: 2 x 45 minut

Uczestnicy: uczniowie klas I - III

Organizatorzy: mgr Marta Matulka, mgr Mariola Przebieracz

Akompaniament: mgr Krzysztof Kijas

Pomoc techniczna: mgr Bartłomiej Królicki

Środki dydaktyczne: dekoracje (zielona kurtyna, na której
zawieszona jest nazwa festiwalu oraz dwa plakaty prezentujące
stroje śląskie, napisy elementów stroju w języku śląskim), karta
oceny dla każdego członka jury, karty dla konferansjerów, sprzęt
nagłaśniający, keyboard

Cele główne:

- promowanie kultury śląskiej wśród najmłodszych

- rozbudzanie lokalnego patriotyzmu

Cele operacyjne:

- rozwijanie zainteresowań kulturą śląską;

- kształcenie umiejętności śpiewania piosenek regionalnych;

- wdrażanie uczniów do zaznajamiania się z gwarą śląską;

- kształcenie poczucia przynależności do regionu śląskiego.
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Przygotowanie imprezy szkolnej

Miesiąc przed festiwalem wychowawcy klas i uczniowie zostali
zapoznani z regulaminem konkursu. Otrzymali również tekst
wylosowanej przez organizatorów piosenki.

Wychowawcy z uczniami oraz ich rodzicami przygotowywali
elementy ubioru śląskiego na występ podczas festiwalu.

REGULAMIN SZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI ŚLĄSKIEJ

 DLA KLAS I – III

Szkolny Festiwal Piosenki Śląskiej odbędzie się 18.12.2008 o godzinie
9.00 w atrium.

W festiwalu biorą udział wszyscy uczniowie danej klasy.

Uczniowie z wychowawcą przygotowują wylosowaną piosenkę śląską,
mają po 1 elemencie stroju śląskiego.

Jury będzie oceniało: poprawność wykonania tekstu, poprawność
muzyczną oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy.

Przebieg uroczystości

1. Odśpiewanie hymnu państwowego przez zebranych uczniów
klas I - III i nauczycieli.

2. Recytacja wiersza pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały” w gwarze
śląskiej przez uczennicę klasy II a.

3. Przywitanie gości przez konferansjerów i przeprowadzenie
festiwalu w gwarze śląskiej.
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Chłopiec: Witojcie gryfne frelki.

Dziewczynka: Witojcie szwarne synki.

Chłopiec: Jo je Karlik.

Dziewczynka: A jo je Karolinka.

Chłopiec: Dzisioj trocha razym pośpiwomy.

Dziewczynka: I posłuchomy se fajnych piosynek.

Chłopiec: Jo żech chcioł wpierw przywitoć nojwyższe, kiere bydom nos
sondzić. Dejcie pozor, a miejcie litość do nos. Witomy jury.

Dziewczynka: Chcieliby my tysz podziękowoć noszemu kapelmajstrowi
ponu Krzysztofowi Kijasowi za robienie larma na wichajstrach
i łonaczenie na dinksach w tle, co by to śpiwonie fajnie wyszło.

Chłopiec: Dzienkujemy tysz noszemu specowi od kabli ponu Bartkowi
Królickiemu.

Dziewczynka: Zaroz zaśpiwo pierwszo klasa. Pamientojcie: jury bydom
nos sondzić za...

Chłopiec: Poprawność wykonania tekstu...

Dziewczynka: Poprawność muzyczną...

Chłopiec: Ogólne wrażenie artystyczne.

Dziewczynka: Jury może nos osondzić od 0 do 15 punktów.

Chłopiec: Jako pierwszo zaśpiwo klasa drugo be piosynke „O moi
ludkowie”.

Dziewczynka: Kolejno klasa to trzecio de piosynke „Matka mnie

                         tu posłała”.

Chłopiec: Kolejno klasa to trzecio ce z piosynką„Szła dzieweczka”.

Dziewczynka: A teroz zaproszomy trzecio be z piosynką „Dzióbka dej”.
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Chłopiec: Zaproszomy klasę drugo ce z piosynką „Od Bytomia bita

                droga”.

Chłopiec: A teroz czos na klasę drugo a w piosynce „ Karlik”.

Dziewczynka: Zaproszomy teroz klase pierwszo a z piosynkom
„ Karolinka”.                         

Chłopiec: Nastympna klasa to pierwszo be z piosynką „ Już zachodzi
czerwone słoneczko”.

Dziewczynka: Ostanio bydzie klasa pierwszo ce z piosynką„ Górnicy,
górnicy”.

Dziewczynka: Teroz jury bydom obradować.

Chłopiec: A my chcieliby podzienkowoć wom za fajne śpiwonie
i zaproszomy do wysłuchonia piosynki „ Karolinka ” w wykonaniu
zespołu śpiwajoncego, kiery wiedzie poni Małgorzata Pęczalska.

4. Jury obradując brało pod uwagę następujące elementy:

- poprawność wykonania tekstu,

- poprawność muzyczną,

- ogólne wrażenie artystyczne.

Przyznawało od 0 do 5 punktów  za każdy element.

5. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród.

5. Zakończenie festiwalu.

                      Organizatorzy :   Marta Matulka, Mariola Przebieracz
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